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Olá Famílias! 

A ética é um conjunto de princípios e valores da nossa conduta na vida. É tudo aquilo que está 

relacionado com o nosso comportamento moral do ser humano e sua postura no meio social. 

A cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. 

É fundamental na educação infantil trabalhar as regras e valores para a vida em sociedade. Neste 

sentido, os pais e responsáveis devem ter a preocupação de ensinar ética e cidadania para 

crianças. 

É uma lição que vai mostrar os direitos e deveres como cidadão, tornando o pequeno mais 

preparado para entender e colocar em prática o respeito e a tolerância. Portanto os pais ou 

responsáveis devem promover momentos de diálogo com os filhos, a fim de ensinar esses 

princípios e para ouvir o que eles têm a dizer. 

Desenvolvimento 

Em família solicitamos que façam uma roda de conversa com a criança e abordem a importância 

de ter amigos e de ser uma pessoa legal. Ser solidário com as pessoas, respeitar todas as 

pessoas. Falar que existem pessoas diferentes, mas todos somos iguais. Por exemplo, existem 

pessoas altas, baixas, magras, não tão magras, brancos e negros. Mas somos todos lindos. 

 Agora em família assistam ao vídeo da turma da Mônica Respeito e tolerância.  

Segue o link: 

hcttvps://www.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQ 

https://www.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQ


 

 

 

Após assistir ao vídeo ofereça para a criança uma folha de sulfite, giz de cera e peça para 

desenhar sua escola e todos seus amigos ... No término do desenho pergunte o nome de cada 

amigo. E fale como está lindo seu desenho.... 

 

Pedimos por gentileza para registrar essa atividade por meio de vídeos, fotos, ou comentários das 

crianças. 

 

 

BOA ATIVIDADE!!!! 

 


